
    0202/0202الفرقة الرابعة عام 

للعام ة التاريخ( )شعب عامالفرقة الرابعة كشف بأسواء طالب 

0202/0202 

 مسئول الفرقة         المراجع        رئيس القسم
 
 

 

 هالحظات االســـــــــــــــــــــم رقن الجلوس م

2 
 حضارة اوروبا فى العصور الوسطى 2ت:  ابتسام حسن السيد سيد  12501

0 
   ابراىيم عربى سيد محمد  12502

3 
 تاريخ الفكر السياسى 2ت:  احمد السيد عبد العميم احمد 12503

4 
   احمد السيد عميوه محمود  12504

5 
   احمد عاطف محمد السيد 12505

6 
   احمد عبد المنعم عبد العزيز احمد 12506

7 
   احمد عصمت بسيونى ابراىيم 12507

8 
   احمد مجدى عبد الفتاح موسى 12508

9 
   احمد مصطفي شوقى محمد 12509

22 
   احمد نصر صبحي عبد الشكور 12510

22 
   اسراء ابراىيم احمد السيد 12511

20 
   اسراء ابراىيم عبد العظيم السيد 12512

23 
   اسراء السيد عبد الرشيد سالم 12513

24 
   اسراء حمدى محمدى محمد 12514

25 
   اسراء عاطف سعيد السيد  12515

26 
   اسراء مجدى احمد مرسى  12516

27 
   اسراء محسن السيد محمود 12517

28 
   اسراء محمد محمد احمد 12518

   اسراء مسعد سيد سليمان 12519 29

02 
   اسراء ىيثم عبد الرازق نبيان 12520

02 
   اسماء ابراىيم الدسوقى السيد 12521

00 
   اسماء احمد محمد ابراىيم 12522

03 
   اسماء امين محمد رشاد  12523

04 
   اسماء ايمن عبد العزيز مراد 12524

05 
   اسماء جمال عبد المجيد السيد 12525
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06 

   اسماء حسين عبد الشافى السيد 12526

   اسماء سعيد محمد احمد  12527 07
08 

   اسماء صبحى كامل عيد  12528

09 
   اسماء فايز عبد القادر عبد اهلل 12529

32 
   اسماء نصر السيد محمد  12530

32 
   المنعم محمداشرف حمدى عبد  12531

30 
 تاريخ الفكر السياسى 2ت:  السيد عربى سيد محمد 12532

33 
   الشيماء احمد محمد السيد 12533

34 
   الشيماء مصطفى امين عمى 12534

35 
   اليام عمي عبد الحكم عمى  12535

36 
   االء حسام الدين فوزى محمود 12536

37 
   االء حمدى عبد اهلل محمد  12537

38 
   االء محمد رضا عبد العميم  12538

39 
   امانى عزت محمد عبد العزيز 12539

42 
   امانى محمد جابر عمى  12540

42 
   امل سامى مصطفى عبد المقصود 12541

40 
   امنيو ايمن رشدى مصطفى 12542

43 
   اميره سعيد يوسف عبد النبى 12543

44 
   اميره عالء الدين احمد غنيمى 12544

45 
   اميره عيد ابو الفتوح عبد اهلل 12545

46 
   اميره  فؤاد عبد الحميد جوده 12546

47 
   اميره يسين حسينى احمد 12547

48 
   امينو احمد عبد الرحمن عبد العال 12548

49 
   امينو خالد احمد خيرى  12549

52 
   امينو محمود محمود عابدين 12550
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52 

   انتصار محمد السيد شمبى 12551

50 
   انجي موسى سميمان موسى 12552

53 
   انطونيوس امير برسوم عطا اهلل 12553

54 
   انوار عبد الرحمن حسين محمد 12554

55 
   ايات عبد الخالق شوقى عبد الخالق 12555

56 
   ايمان احمد حافظ احمد  12556

57 
   ايمان شريف عبد الفتاح النحاس 12557

58 
   ايمان عبد الرؤف محمد محمد 12558

59 
   ايمان عبد السميع محمد ىنداوى 12559

62 
   ايمان عبد الوىاب عبد العظيم محمد 12560

62 
   ايمان عبد العظيم فتحي الحاج 12561

60 
   العيسوى ايمان محمود السيد 12562

63 
   ايناس بدر الدين عمى عبد العميم 12563

64 

تاريخ  -المشرق االسالمى النظم والحضارة االسالمية 2ت:  ايناس جوىر احمد حسين 12564
 الفكر السياسى

65 
   ايناس عصام أبو زيد عبد الواحد 12565

66 
   ايو ابراىيم احمد السيد 12566

67 
   المطيف عبد الغفارايو احمد عبد  12567

68 
   ايو اشرف فاروق عراقى  12568

69 
   ايو ايياب عمى ابراىيم 12569

72 
   ايو جمال مدبولى اسماعيل 12570

72 
 حضارة اوروبا فى العصور الوسطى 2ت:  ايو حسن محمد عبد المعطى 12571

70 
   ايو صالح احمد عبد الخالق  12572

73 
   حسانينايو عادل حسن  12573

74 
   ايو عبد العاطى السيد عبد الرحمن 12574

75 
   ايو عبد النبى محمد خالد 12575
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76 

   ايو محمد السيد محمد  12576

77 
   ايو مسعد السيد احمد  12577

78 
   ايو موسى صبرى محروس 12578

79 
   ابراىيم عمي سيدبدر  12579

82 
   بسمو السيد حسين السيد  12580

82 
   بسمو الطوخى عبد النعيم الطوخى 12581

80 
   بسمو سعد عبد المجيد سالم 12582

83 
   بسمو صالح محمود حسينى 12583

84 
 تاريخ الفكر السياسى 2ت:  بسنت عمر ابراىيم خالد 12584

85 
   تسنيم سامى فتحى حسن 12585

86 
   تقى عادل عمى محمد 12586

87 
   تقى عبد الخالق طاىر احمد 12587

88 
   جياد اشرف عبد الخالق شحاتو 12588

89 
   جياد رضا عبد الشكور محمد 12589

92 
   جياد ياسر فتحى ابراىيم  12590

92 
   جوليا بطرس مرقص فارس  12591

90 
   جييان عبد السالم احمد محمد 12592

93 
   حسام بكر محمد احمد  12593

94 
   حمزه حسام السيد عبد اليادى 12594

95 
   خزنو معضد مشعان ذعار 12595

96 
   داليا ابراىيم الشافعى ابراىيم 12596

97 
   دعاء رضوان سالمو محمد 12597

98 
   دعاء سمير عبد النبى محمود  12598

99 
   دعاء عادل محمد مرعى 12599

222 
   دنيا رجب عطيو محمد  12600
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222 

   دنيا زغمول احمد ابراىيم  12601

220 
 تاريخ الفكر السياسى 2ت:  دنيا ىشام محمد سالمو 12602

223 
   دينا احمد صبحى احمد  12603

224 
   دينا احمد محمد محمد  12604

225 
   دينا ياسر السيد عبد اهلل  12605

226 
   رانا محمد السيد محمد  12606

227 
   رانيا طارق حسن عواد 12607

228 
   رانيا محمد احمد محمد 12608

229 
   رباب محمد ابراىيم احمد  12609

222 
   رحاب حسن عبد اليادى ابراىيم 12610

222 
 المشرق االسالمى النظم والحضارة االسالمية 2ت:  رحاب رمضان مصطفى عبد الرازق 12611

220 
   رحاب محمد عبد السالم محمد 12612

223 
   رشا ابراىيم حسب النبى مصطفى 12613

224 
   رغده ايياب محمود الحسينى 12614

225 
   رنا رجب حسنين عبد السميع 12615

226 
   رنا سمير السيد محمود 12616

227 
   السعيد روان مجدى احمد 12617

228 
   زينب رمضان سيد احمد  12618

229 
   زينب طارق محمد خضر  12619

202 
   ساره الدسوقى امين عطيو  12620

202 
   ساره حامد محمد مسعود  12621

200 
 حضارة اوروبا فى العصور الوسطى 2ت:  ساره حمدى شحات السيد 12622

203 
   ساره سمير محمود مصطفى 12623

204 
   ساره عبد الرؤف الحسينى حمفاوى 12624

205 
   ساره محمد السيد عمى 12625
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206 

   ساره مصطفى عبد الحافظ مصطفى 12626

207 
   ساميو مرزوق مضحى مرزوق 12627

208 
   سميمان اشرف عبد النعيم سميمان 12628

209 
   سميحة خالد جالل محمد  12629

232 
   سمير خالد عبد المنعم عبد الوىاب 12630

232 
   شاىيناز جمال سعد محمد 12631

230 
   شروق عبد الكريم احمد محمد  12632

233 
   شروق عبد اهلل عبد العزيز موسى 12633

234 
   شرين رضا سيد احمد  12634

235 
   شيماء ابراىيم احمد سيد  12635

236 
   شيماء امين سعيد امين  12636

237 
   شيماء السيد محمد نصير 12637

238 
   شيماء حمدى مختار السيد 12638

239 
   شيماء عبد المطيف اسماعيل عامر 12639

242 
   شيماء فاضل عبد الحميد خطاب 12640

242 
   شيماء ناصر صبحى ابراىيم 12641

240 
   محروسشيماء نشأت رجب  12642

243 
   صابرين سيد حسين عمى 12643

244 
   عبد السالم صبرى عبد السالم جاد اهلل  12644

245 
   عبد الحميد محمود عبد الحميد البالط 12645

246 
   عبد اهلل محمد عبد اهلل بندق 12646

247 
   عبير عامر عبد الفتاح عبد الحميد 12647

248 
   محمد عبير ىاشم عبد السميع 12648

249 
   عزه محمد ابو الخير احمد 12649

252 
   عكاشو يسرى عكاشو عكاشو 12650
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252 

   عالء الدين طارق ابراىيم بيومى 12651

250 
   عمياء فريد محمد امين  12652

253 
   عماد ىشام عبد المقصود احمد 12653

254 
   عمر سالم سعيد سالم  12654

255 
 تاريخ الفكر السياسى 2ت:  عمر نادى حسين حسن 12655

256 
   عيد فيد معتق العازمى 12656

27 
   فاطمو صالح عبد الفتاح محمد 12657

258 
   فاطمو طارق مغاورى ابراىيم 12658

259 
   فاطمو عبد النبى ماىر ميدى 12659

262 
   فاطمو عمى عزت عمى  12660

262 
   فاطمو الزىراء محمد حسن احمد 12661

260 
   فريده ابراىيم احمد عمى  12662

263 
   فيبي عادل مسيحو فيمى  12663

264 
 المشرق االسالمى النظم ةالحضارة االسالمية 2ت:  كريم مبارك شعبان يحى 12664

265 
   كريمة محمد عطيو جبر 12665

266 
   مارى سارى ناجى مينى 12666

267 
   محمد احمد محمد عبد الفتاح 12667

268 
   محمد اشرف احمد محمد 12668

269 
   محمد حسن سعد الدين عبد اهلل  12669

272 
   محمد خيرى عامر سميمان 12670

272 
   محمد رأفت جمعو عبد الفتاح 12671

270 
   محمد شوقى جابر ابراىيم 12672

273 
 العالقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى 0ت: محمد عبد الصادق ابو الفتوح عبد الصادق 12673

274 
   محمد عبد اهلل محمد محمد  12674

275 
   محمد عبد الناصر ابراىيم دسوقى 12675
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   الحميدمحمد مجدى عبد المنعم عبد  12676

277 
   محمدى محمد حامدى عبد الخالق 12677

278 
 تاريخ الفكر السياسى 2ت:  محمود احمد ابراىيم المرزوقى 12678

279 
   محمود رضا شفيق محمد 12679

282 
   مرنا يوسف كيرلس يوسف 12680

282 
   مروه محمد محمد ابراىيم 12681

280 
   مروه نصر ابراىيم احمد  12682

283 

 -المشرق االسالمى النظم والحضارة االسالمية  2ت:  مروه يوسف عبده احمد  12683
 تاريخ الفكر السياسى

284 
   مريم صالح عبد السيد جمديوس 12684

285 
   مريم ناجح جاد الرب بستان 12685

286 

 -االسالمية المشرق االسالمى النظم والحضارة  2ت:  مصطفى صالح مصطفى ىنداوى 12686
 تاريخ الفكر السياسى

287 
   مصطفى محمد عمى محمد 12687

288 
 تاريخ الفكر السياسى 2ت:  مصطفى نبيل عبد الظاىر عبد الحميم 12688

289 
   منار مجدى خضر نصار  12689

292 
   منار ممدوح محمود ابراىيم 12690

292 
   منو اهلل جوده عبد الفضيل 12691

290 
 المشرق االسالمى النظم والحضارة االسالمية  2ت:  منى سيد حنفى سيد  12692

293 
   مى عاطف احمد ميدى  12693

294 
   مى عبد العزيز حامد محمد  12694

295 
   مى ناصر عبد السالم عبد المقصود 12695

   ميار ممدوح عبد الهادى حسنين 12696 296
297 

   ناديو احمد محمد حمود 12697

298 
   ناديو سامح عبد التواب عبد الوىاب 12698

299 
   ندا خالد عباس عبد الحميد  12699

022 
   ندا محمد عبد الفتاح احمد  12700
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   نيفين محمد حسن احمد 12701

020 
 المشرق االسالمى النظم والحضارة االسالمية  2ت:  نيال عادل سعيد رمضان 12702

023 
   نور عبد الواحد فوزى عبد الواحد 12703

024 
   نورا كمال عبد الفتاح عبد الحميم 12704

025 
   نوران مصطفى متولى ابراىيم 12705

026 
   نورىان احمد محمد منصور 12706

027 
   نورىان اسامو عبد الستار محمد 12707

028 
   نورىان حمدى فتحى عبد السميع 12708

029 
   نورىان سامح اسماعيل حامد 12709

022 
   نورىان عبد المجيد عمي عبد المجيد 12710

022 
   نورىان ناصر السيد سالمو 12711

020 
   ىاجر سمير صالح مجاىد 12712

023 
   ىاجر عادل السيد طو 12713

024 
   ىاجر ماىر فتحى تيامى  12714

025 
   ىاجر محمد عبد السميع طو  12715

026 
   ىاجر محمد جوده محمد  12716

027 
   ىالو سمير عبد الجبار عبد الجواد 12717

028 
   ىانم رضا محمد امام 12718

029 
   ىبو شعبان عمر عبد العزيز  12719

002 
   الحميدىبو عبد الحميد عبد العزيز عبد  12720

002 
   ىدى سعيد احمد سميمان  12721

000 
   ىدير عبد الرسول عرفو عبد الباقى 12722

003 
   ىدير عبد المنعم محمد ابراىيم  12723

004 
   ىدير عبد ربو محمد حسن  12724

005 
   ىدير محمد توفيق عمى  12725
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006 

   ىناء رفعت فكرى حكيم 12726

007 
   ىند حامد عمى عبد الجواد 12727

008 
   ىند محمد يسن حسن 12728

009 
   ياسمين سامى احمد احمد 12729

032 
   ياسمين خالد عبد الفتاح ابراىيم 12730

032 
   ياسمين شعبان احمد عبد العاطى 12731

030 
   ابراىيمياسمين نعيم عبد اهلل  12732

033 
   يوسف حسن السيد محمد  12733
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 الباقون لالعادة

 هالحظات االســـــــــــــــــــــم رقن الجلوس م
 التقويم التربوى 2ت:  اسراء ممدوح عبد الحليم محمد 12734 2
 تاريخ اوروبا المعاصر 2ت: ريهام محمد محمد كساب 12735 0
3 

12736 

 محمد محمد مأمون سالم
تاريخ  -تاريخ العرب الحديث ،تاريخ مصر الحديث  2ت: 

تاريخ  -آسيا الحديث والمعاصر، تاريخ الدولة العثمانية 
 أفريقيا الحديث والمعاصر 

    
 

 سنة من الخارج للمرة السادسة  

 هالحظات االســـــــــــــــــــــم رقن الجلوس م
2 12737 

 
 قرنى ابراهيمسماح محروس 

مواد الترم االول + مواد الترم الثانى +التربية 
 العملية

 
   

 

 

 الالئحة القديمة

 مواد التخلف اسم الطالب رقم الجلوس 

2 12738 
 

ادهم بندارى عبد الستار 
 بندارى

 تاريخ ايوبين ومماليك  

 

 


